
Központban  a 
gluténérzékenység

A nélkülözhetetlen 
kollagén

Immunerősítők 
a természetből

30db 

2459 Ft

15% 
kedvezmény

30db 

3535 Ft

15% 
kedvezmény

585 Ft

10% 
kedvezmény

1885 Ft

10% 
kedvezmény

929 Ft

10% 
kedvezmény

8219 Ft

10% 
kedvezmény

INTERHERB Kollagén&Hyaluronsav 

INTENSE és FORTE tabletta
30db, 117.83Ft/db, 30db, 81.97Ft/db 

Szépségformulák a bőr fiatalos 
megjelenésének megőrzésére. Magas 
kollagén és hialuronsav tartalmuk, valamint 
a hozzáadott szépségvitaminok támogatják 
a bőr feszességének, rugalmasságának 
és hidratáltságának megőrzését. Intense 
változatát az érett bőr belső táplálására 
ajánljuk, míg a Forte formula valamennyi 
korosztály számára ideális választás. 

BOSZY VITÁL-MIX teakeverék
20db filter, 29,25Ft/db 

A teakeverék erõsíti az immunrendszert, 
élénkítõ, gyulladásgátló, közérzetjavító, 
szellemi 
tevékenységet 
elõsegítõ, 
roboráló 
hatással 
rendelkezik. 

NATURLAND 1000mg  C-vitamin 
kapszula paprikával
40db, 47,125Ft/db 

A C-vitamin 
hozzájárul 
a normál 
energiatermelő 
anyagcsere-
folyamatokhoz, az 
idegrendszer és az 
immunrendszer 
normál 
működéséhez. 

DRY DERM Hónaljvédő betét
12db, 77,42Ft/db 

A DRY DERM Hónaljvédő betét nagy nedv-
szívó képessége révén magába szívja az 
izzadságot, meggátolva ezzel a kellemetlen 
testszagok kialakulását. Megakadályozza 
az izzadás és a dezodorok által okozott 
foltképződéseket. 

HillVital Gyógyfüves Varikoflex 
balzsam
250ml, 32876Ft/l 

Erős visszér 
fájdalmak, nehéz, 
duzzadt lábra, 
kidudorodó 
és hajszálerek 
esetén válassza. 
Fürdés utána 
naponta kétszer 
használja. 

ÚJ!
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immunerősítők • gyógynövények, gyógyteák • vitaminok • 
étrend - kiegészítők • reformélelmiszerek • mentes termékek • 
natúrkozmetikumok • fogyókúrás termékek • öko tisztítószerek
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200g 

709 Ft

10% 
kedvezmény

250g 

709 Ft

10% 
kedvezmény

1000g 

1255 Ft

10% 
kedvezmény

1000g 

1149 Ft

10% 
kedvezmény

765 Ft

10% 
kedvezmény

369 Ft

10% 
kedvezmény

779 Ft

10% 
kedvezmény

1655 Ft

10% 
kedvezmény

339 Ft

10% 
kedvezmény

379 Ft

15% 
kedvezmény

479 Ft

10% 
kedvezmény

479 Ft

10% 
kedvezmény

479 Ft

10% 
kedvezmény

It’s us Kitty’s termécsalád különböző formájú  
csicseriborsós  
száraztésztái
250g, 2836Ft/kg, 200g, 3545Ft/kg 

Gluténmentes, csicseriborsó 
száraztészta 

Gluténmentes It’s us Miklos universal kenyér mix és 
Maria’s sütemény lisztkeverék
1000g, 1149Ft/kg, 1000g, 1255Ft/kg 

Gluténmentes, univerzális 
kenyérliszt és süteményliszt 
keverék. 

The Bridge Bio Vaníliás rizsital
1000ml, 765Ft/l 

Hozzáadott cukor-, 
laktóz-, glutén-, GMO 
és szójamentes, 100%-
ban bio és vegán, vaní-
liás rizsital. Ellenőrzött 
és minősített ökológiai 
gazdálkodásból szár-
mazó összetevőkből, 
hegyi forrásvízzel ké-
szül. Kiváló tejhelyette-
sítő alternatíva. 

The Bridge Bio Rizskrém főzéshez
200ml, 1845Ft/l 

Laktóz-, glutén-, GMO és 
szójamentes, 100%-ban 
bio, vegán, rizs alapú 
növényi főzőkrém. Ellen-
őrzött és minősített öko-
lógiai gazdálkodásból 
származó összetevőkből, 
hegyi forrásvízzel készül. 
Ideális termék, hogy 
ízletes ételeket, desszer-
teket készítsünk. 

Le Veneziane gluténmentes tészták
250g, 3116Ft/kg 

A Le Veneziane gluténmentes 
tésztacsaládja 
kizárólag a 
legjobb minőségű 
olasz kukoricák 
felhasználásával 
készül. (Spaghetti, 
Fetucce, Anellini, 
Penne, Eliche) 

Mirador bio 100% Arabica  
instant kávé
100 g, 16550Ft/kg 

Fagyasztva szárí-
tással készült bio 
instant kávé, ami 
teljes egészében 
megőrizte a kávé 
eredeti illatát és 
zamatát. 

Gluténmentes Dr.Light gyümölcs-
szeletek kölönböző ízekben
30g, 11300Ft/kg 

Dr.Light Fruit gyümölcsszelet hozzáadott 
pre-és probiotikummal és vitaminokkal.
Homoktövis vagy málna-vörös áfonya 
vagy kék áfonya vagy narancs vagy 
fekete ribizli-csipkebogyó ízekben. Glu-
ténmentes.laktózmentes,hozzáadott 
cukormentes,vegán. 

DAYUP PEARLS gyümölcspüré 
desszertek 100g, 3790Ft/kg 

Az első desszert a boltokban, mely gyü-
mölcspüré, kókuszkrém, kókuszreszelék és 
tápiókagyöngy keveréke,egyedi formában, 
letisztult csomagolásban.Laktóz-glutén-és 
cukormentes. 

NARA Tea White
330 ml, 1451,52Ft/l 

Közvetlenül főzött 
fehér tea főzettel 
készült, görögdinnye 
ízesítésű  üdítőital. 
Vegán , 100%-ban lak-
tóz- és gluténmentes.  
Alacsony kalóriatarta-
lom! Természetes ösz-
szetevők. Hozzáadott 
cukrot nem tartalmaz. 

NARA Tea Green
330ml, 1451,52Ft/l 

Közvetlenül főzött zöld 
tea főzettel készült, 
mangó/ananász ízesíté-
sű  üdítőital. 
Vegán, 100%-ban 
laktóz- és gluténmen-
tes!   Alacsony kalória-
tartalom. Természetes 
összetevők. Hozzáadott 
cukrot nem tartalmaz. 

NARA Tea Matcha
330ml, 1451,52Ft/l 

100% természetes 
Matcha teából készült, 
kókusz ízesítésű  üdítő-
ital. Vegán, 100%-ban 
laktóz- és gluténmen-
tes!   Természetes ösz-
szetevők! Hozzáadott 
cukrot nem tartalmaz. 
Fogyasztás előtt felrá-
zandó! 
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1799 Ft1996 Ft

Gluténmentes  
élelmiszerek nem 
csak érzékenyeknek
Gondolatok a glutént érintő  
kérdésekről

A gabonafélék étkezési célú termesz-
tése nagyon mély gyökerekkel rendel-
kezik. Egyes források szerint Krisztus 
születése előtt 9000-re vezethető 
vissza. Az elmúlt évezredek alatt a 
gabonafélék étkezésben betöltött 
szerepe mit sem változott, jóllehet az 
elmúlt évszázadok számos újítást te-
remtettek felhasználásukat, a gabo-
nákból készült termékek választékát 
tekintve. Táplálkozásélettani szem-
pontból a gabonafélék napjainkban 
is rendkívül fontos szerepet töltenek 
be, az energiabevitel mintegy 50%-át 
képezik. 

Talán nem véletlenül, hiszen a ga-
bonafélék bővelkednek értékes táp-
anyagokban. A búza 60-65%-át szén-
hidrátok, 1-2%-át zsírok, 10-14%-át 
fehérjék alkotják. A glutén egy fontos 

fehérje-egyveleg (konglomerátum) a 
búza, rozs, zab és árpa magjának bel-
sejében. A köles, hajdina, rizs, cirok, 
kukorica, quinoa nem tartalmazza.    

Kissé ellentmondásosnak tűnik az el-
múlt évtizedben egyre nagyobb mér-
téket öltő glutén-ellenesség, glutén-
kerülés. A nyugati társadalmakban 
a lakosság 10-20%-a, az  Amerikai 
Egyesült Államokban a lakosság 15-
25%-a gluténmentes diétát követ.   

Az összes gluténfüggő betegségre 
jellemző, hogy a búzában, árpában, 
zabban és rozsban fellelhető glutént 
a szervezet nem tudja megfelelően 
lebontani.

Azonban ma már a gluténérzékeny-
ség esetében sem kell mellőzni a pék-
termékeket, hiszen egyre több helyen 
találkozhatunk gluténmentes zsem-
lékkel, kenyerekkel, tésztafélékkel, 
liszttel. Mivel a glutén (sikér) felelős 
a kenyértészta szivacsos állagának 
(lágyságának, tepsiben történő fel-
emelkedésének) kialakításáért, ezért 
a gluténmentes lisztből készült pék-
termékek tésztája általában sűrűbb 
szerkezetű, tömörebb.

Mégis találhatunk olyan gluténmen-
tes lisztkeverékeket is, amelyek ízük-
ben szinte teljesen visszaadják az 
eredeti, sikértartalommal rendelkező 
kenyérfinomságok aromáját.

Most bevezető áron!

A Benefitt gluténmentes lisztkeverékek 
különlegessége, hogy valódi kenyér ízvi-
lággal bírnak, amellett, hogy kielégítik a 
speciális étrendet követők kívánalmait 
is. Lassan felszívódó összetett szénhid-
rátokat (kölesliszt, tápiókakeményítő) és 
rostokat (útifűmaghéj, bambuszrost), nö-
vényi fehérjéket biztosító jóízű reformélel-
miszerek, értékes beltartalmú, válogatott 
összetevőkből.

Hozzávalók (4-6 főre) : 

 200 g fagyasztott zöldborsó

 3 db közepes burgonya, 
meghámozva, felkockázva

 3 db közepes sárgarépa, 
meghámozva, felkockázva

 1 db alma, meghámozva,  
felkockázva

 120 g VeganChef  
vegán majonéz

 120 g vegán joghurt

 2-3 evőkanál mustár

 1 teáskanál frissen 
facsart citromlé

 só
Elkészítés

1. Egy lábasban tegyük fel főzni a burgonyát, sárgarépát.  
5-7 perc eltelte után adjuk hozzá a zöldborsót is.

2. Közben egy kis tálkában keverjük össze az öntetet: 
majonézt, joghurtot, mustárt, citromlevet és sót.

3. Ha a zöldségek megfőttek, szűrjük le, hagyjuk kb. 10 percig 
hűlni, ekkor adjuk hozzá a felkockázott almát.

4. Öntsük hozzá az öntetet és jól keverjük el. Lehet langyosan 
is fogyasztani, vagy betenni a hűtőbe és hidegen tálalni.

FRANCIA SALÁTA 
LAKTÓZMENTES, GLUTÉNMENTES, VEGÁN recept ajánló

ÚJ!

Teljes élet gluténmentesen
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Vásároljon törzsvásárlói kártyával, és 
minden elköltött 100 Ft után  1 pontot jóváírunk.

Igényelje kártyáját a boltokban már most, és 500 pontot 
ajándékba adunk! A részletekért érdeklődjön kollégáinknál!

Bevezető akció:

500 PONT
AJÁNDÉKBA

Pont az 
egészségéhez

K-HERB-HERB-011-19_Sport_kartya_09.indd   1 2019. 06. 26.   15:43:13

A Herbaháznál 
díjjazzuk a hűséget!

GYŰJTSE A PONTOKAT!

905 Ft

10% 
kedvezmény

1059 Ft

10% 
kedvezmény

100g 

4055 Ft

15% 
kedvezmény

50g 

2239 Ft

15% 
kedvezmény

1419 Ft

10% 
kedvezmény

559 Ft

10% 
kedvezmény

1995 Ft

10% 
kedvezmény

2729 Ft

10% 
kedvezmény

2349 Ft

10% 
kedvezmény

APOTHEKE Tea gyömbéres-citromos
20db, 45,25Ft/db 

Gyömbér Citrom, Gyömbér Homoktövis, 
Gyömbér 
Variációk, 
Narancs 
Gyömbér, Mate 
gyömbér lime 
tea  steviaval, 
Forró Gyömbér 
Koriander Tea. 

PAVEL Vana teakeverék  
vérnyomás problémákra
40db, 26,48Ft/db 

Hypertonecare, 
Cholestcare, 
Diacare - a nehéz 
helyzetben is 
fogyassza tovább 
a már megszokott 
Pavel Vana teákat. 

Diabess-Györgyteák
50g, 44780Ft/kg, 100g, 40550Ft/kg 

Gyógyhatású növényi teakeverék, mely 
cukorbetegségre való hajlam esetén 
ajánlott. 

Zöld tea szálas
250g, 5676Ft/kg 

Téli hidegben, 
nyári melegben 
egyaránt érde-
mes Zöld teát 
fogyasztani, 
antioxidáns,-
méregtelenít, 
felpezsdíti az ér 
-keringési rend-
szert működését. 

GYÓGYFŰ teakeverék  
IMMUN TESTŐR szálas
50g, 11180Ft/kg 

A teakeverék 
a szervezetre 
előnyös hatá-
sú, felerősíti a 
védekezőmecha-
nizmusokat, az 
immunrendszert 
és helyreállítja a 
szervezet megvál-
tozott funkcióit. 

Netamin Almaecet 400 mg kapszula
60db, 33,25Ft/db 

Fogyókúrák és méregtelenítő kúrák 
kedvenc 
kiegészítője! Az 
almaecet minden 
jótékony hatása egy 
kapszulába zárva, 
zavaró íz vagy 
illat nélkül. 1 havi 
adag most -10% 
kedvezménnyel! 

Nővér Plusz cékla alapú tabletta 
szerves vassal
120db, 22,74Ft/db 
TERMÉSZETES VASPÓT-
LÁS, mely nem okoz szék-
rekedést 9 összetevővel 
(cékla, csipkebogyó hús, 
hibiszkusz, fekete bodza 
bogyó, fekete berkenye, 
inulin, csicsóka, zöld tea, 
vas-fumarát) 
Adalék- és kötőanyag 
nélküli tabletta a Viva 
Naturától 

Lucerna-cékla tabletta
150db, 15,66Ft/db 

FÁRADTSÁGRA ÉS 
KIFÁRADÁSRA, Magyar 
termőföldben termett 
lucernából és céklából 
készült tabletta C- és 
E-vitaminnal a Viva 
Naturától. A C-vitamin 
hozzájárul a fáradtság 
és a kifáradás csökken-
téséhez. 
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3769 Ft

10% 
kedvezmény

Kollagén új formában
A kollagén egy fő fehérjerész a kötő-
szövetes állományon belül. Fontos 
alkotórésze a porcnak, szalagok-
nak, ínaknak, csontnak és fogaknak. 
Keratin vegyülettel együtt a bőrfe-
szesség és erősség kialakításáért 
felel. A kollagén szöveti csökkenése 
felelős a bőr ráncosodási folyama-
tának kialakulásáért, valamint több 
egyéb tényezővel együtt az örege-
dési folyamatok elindulásáért. A 
véredények falának rugalmasságát 
biztosítja, valamint a szem szaru-
hártyájának kialakulásában is sze-
repet játszik

Mivel a csontok 30%-a kollagén, ezért 
létfontosságú szerepet kap a csontál-
lomány kialakításában. A csontritku-
lás megelőzésében is szerepet játszik, 
mivel csökkenti az ízületi fájdalmat, 
idős korban lassítja a csontbontó fo-
lyamatokat, gyorsítja a csontgyógyu-
lást törések után, kiegészíti a fejlődés-
ben lévő szervezet kollagén igényét.

Hol található a kollagén?
A kollagén csak és kizárólag állatok 
testében fordul elő. A halak, tenge-
ri állatok gazdag forrásai. Például a 
makréla, cápa és lazac vázrendszere, 

bőre kiváló kollagénforrás. A tenge-
ri szivacs is bővelkedik kollagénben, 
nem beszélve a medúzáról, mely-
nek 60%-át kollagén alkotja. Általá-
nosságban elmondható, hogy a hal 
eredetű kollagén aminosav készlete 
majdnem teljes egészében megegye-
zik az emlősök kollagénjében találha-
tókkal. Azonban sokkal instabilabb, 
könnyebben veszíti el kémiai szerke-
zetét valamely biodegradáció hatá-
sára. Nem csupán a halakból, hanem 
marhából, csirkéből, sertésből, ka-
csából is előszeretettel izolálják és 
használják az élelmiszeriparban.

Hogyan juthatunk hozzá a 
kollagénhez?
Az élelmiszeriparban a kollagén a 
zselatin egyik fő komponense. De 
természetesen nem kell kocso-
nyás állagú ételt fogyaszta-
ni pláne akkor, ha valaki 
nem szereti. Léteznek 
új ízesített és natúr 
italporok, melyekből 
igazán jóízű üdítők 
készíthetők és nagy 
mennyiségű kolla-
gént tartalmaznak. 
A csontegészség 
és a bőr állapotá-
nak szempontjából 
érdemes kiegészíteni 

az étkezést kollagénnel, különösen 
abban az esetben, ha egyáltalán nem 
vagy csak nagyon kevés húsfélét, ha-
lat fogyasztunk.

A Benefitt kollagén italporok szarvas-
marha eredetű, magas hatásfokkal 
hasznosuló kollagént tartalmaznak, 
frissítő italporok formájában vagy 
natúr változatban, kiemelkedően ma-
gas napi hatóanyag tartalommal.

A citrom- és málnaízű termékek ki-
válóan elkészíthetők üdítőnek, na-
gyon kellemes ízűek, és 200 mg hoz-
záadott C-vitamint tartalmaznak, a 
natúr semleges ízű, így széleskörűen 
felhasználható, és beilleszthető az 
egyre népszerűbb paleo táplálkozás-
ba is.

Benefitt Kollagén Peptid italporok  
natúr, citrom, málna ízben
300g, 12563.33Ft/kg 

A feszes bőrért és egészséges ízületekért! Szarvas-
marha eredetű, magas hatásfokkal hasznosuló 
kollagén, frissítő italporok formájában vagy natúr 
változatban, kiemelkedően magas napi hatóanyag 
tartalommal. 

ÚJ!

Étrend-kiegészítők
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1935 Ft

25% 
kedvezmény

1749 Ft

35% 
kedvezmény

1659 Ft

20% 
kedvezmény

3359 Ft

10% 
kedvezmény

2625 Ft

10% 
kedvezmény

1285 Ft

15% 
kedvezmény

Immunerősítők a 
természetből  
A jelenlegi – eddigi életünk 
folyamán még sohasem tapasztalt 
- járványügyi veszélyhelyzet 
mindannyiunkat jelentős kihívások 
elé állítja, ezért rendkívül fontos, 
hogy az immunrendszerünket 
folyamatosan karban tartsuk. 
A jelen helyzetben azonban ez 
nem elegendő, hiszen már most 
kell gondolnunk arra is, hogy 
a koronavírus – remélhetően 
viszonylag rövid időn belül történő 
- átvészelése után, milyen további 
teendőink lesznek a szervezetünk 
védekező rendszerének fenntartása 
és további erősítése kapcsán. Azon 
kívül, hogy az immunrendszerünket 
megfelelő táplálkozással (100%-
os gyümölcslevek, bio - vagy 
natúr élelmiszerek, friss csírák 

fogyasztásával), testmozgással 
(pl. jóga, futás), gyógyteákkal 
támogassuk, szükséges, hogy a 
szervezet védekező képességét a 
fentieken kívül további alternatív 
megoldásokkal növeljük. Ennek 
érdekében az alábbi – Herbaház 
által forgalmazott termékeket 
– szeretnénk szíves figyelmükbe 
ajánlani:

Echinacea Purpurea (bíborvörös kas-
virág- az immunrendszer őre)

Szervezetünk egyik legfontosabb im-
munerősítő gyógynövénye. Antikbak-
teriális hatása mellett rendkívül erős 
a vírusülő hatása, amely az interfe-
ron termelését segíti elő a szerveze-
tünkben. Ezen kívül légúti fertőzések 
kezelésére és megelőzésére is kiváló 
hatással rendelkezik.

Ashwaganha gyökér (indiai ginzeng)

Ennek a gyógyhatású – adaptogén 

-növénynek immunrendszerünk erősí-
tésére szintén számos pozitív hatását 
ismerjük. Növeli az állóképességet 
a stressz és fáradtság csökkentő ve-
gyületek segítségével. Nyugtatja az 
izmokat, normalizálja a vércukorszin-
tet, csökkenti az edzés után kialakult 
stresszhormonok mennyiségét.  To-
vábbi fontos tulajdonsága, hogy az 
oxigén felhasználását elősegíti.

Továbbá fontos, hogy az immunrend-
szerünk megfelelő működése érde-
kében – például tavasszal – tisztító, 
méregtelenítő kúrákat tartsunk. Eh-
hez kiegészítő terápiakánt javasolni 
tudjuk a sprirulina készítményt, amely 
tisztító, lugosító hatása mellett a szer-
vezet kiváló ásványi anyag forrása.

BIO BIOMENÜ MACA GYÖKÉR POR
250g, 7740Ft/kg 

BioMenü BIO MACA pora a tradicionális 
szárítási eljárással készült a nagyobb ható-
anyag tartalom eléréséért. 

BioMenü Bio Spirulina tabletta
125g, 13992Ft/kg 

Magas antioxidáns tartalommal. Emészt-
hető fehérjetartalma 59%. Gazdaságos 
kiszerelés. Kb. 250 db tabletta 

BioMenü BIO Ashwagandha por
125 g, 13272 Ft/kg 

Hihetetlenül sokoldalú gyógynövény. Az 
ashwagandhát széles körben használják 
az ayurvédikus, hagyományos indiai 
orvoslásban. 

Green Mix 9 kapszula
110db, 30,54Ft/db 

9 féle zöld növény (lucerna, zöldárpafű, 
búzafű, zöldzab, csalán-
levél, papaya, petre-
zselyem, zöldtea, és 
kapor) keveréke C-vita-
minnal és magnézium-
mal. A C-vitamin és a 
magnézium hozzájárul 
az idegrendszer megfe-
lelő működéséhez. 

Tenger Kincsei tabletta
78db, 33,65Ft/db 

MOZGÁSRENDSZERÜNK ÉS IZMAINK 
MŰKÖDÉSÉHEZ, a 
szervezet vitalitásáért 
4 összetevővel: 
Okinawai korall 
kalciumot, 
zöldkagylót, spirulina 
és chlorella alga 

INTERHERB NAPI1 Echinacea  
Extraktum kapszula
30db, 42,83Ft/db 
A Kasvirágot évszázadok 
óta használják közismert 
immunrendszer támoga-
tó hatása miatt. A növény 
hajtásából nyert kivonat 
aktiválja a szervezet 
védekező rendszerét, 
támogatja az ellenálló 
képességet. A hozzáadott 
C-vitamin segíti az erőn-
lét megőrzését. 

Szabó Erika 
szaktanácsadónk 
segítségét a budapesti 
áruház nyitvatartási 
idejében személyesen 
is kérheti! 
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1679 Ft

10% 
kedvezmény

2649 Ft

10% 
kedvezmény

1759 Ft

10% 
kedvezmény

2499 Ft

10% 
kedvezmény

5785 Ft

20% 
kedvezmény

2349 Ft

15% 
kedvezmény

2575 Ft

20% 
kedvezmény

3989 Ft

20% 
kedvezmény

fehér-fekete 

1659 Ft

színes 

1455 Ft

10% 
kedvezmény

1109 Ft

10% 
kedvezmény

789 Ft

10% 
kedvezmény

2315 Ft

10% 
kedvezmény

Nagy Svédcsepp 40 gyógynövénnyel
500ml, 3358Ft/l 

40 gondosan válogatott 
gyógynövény kivonatát 
tartalmazó készítmény, 
támogatja az 
emésztést és 
hozzájárul a 
bélrendszer normál 
működéséhez. 

Multivitamin A-Z tabletta
60db, 44,15Ft/db 

Egészségünk 
megőrzéséhez 
napi egy kapszula 
tartalmazza a 
felnőtt szervezet 
számára szükséges 
ásványi anyagokat, 
vitaminokat, 
nyomelemeket. 

BIOEXTRA D-Spray 1000 NE D3-
vitamint tartalmazó étrend-kiegé-
szítő szájspray
15ml, 117266,67Ft/l 

Természetes D3-
vitamin extra szűz 
olívaolajban. A 
D-vitamin hozzá-
járul a vér normál 
kálciumszintjének 
fenntartásához, az 
immunrendszer nor-
mál működéséhez. 

Likarap kapszula
78db, 32,04Ft/db 

A BELEK EGÉSZSÉGÉÉRT 
Kurkumát, szegfű-
szeget, oregánót, 
grapefruitmag 
olajat és teafa 
olajat, tartalmazó 
étrend-kiegészítő a 
Viva Naturától 

Xerex for men tabletta
37db, 156,35Ft/db 

Férfiaknak, az egész-
séges szexuális élmé-
nyekhez fejlesztett 
termék. Rendszeres 
szedésének köszön-
hetően minden 
nap tettre készen 
tart. Egy hónapra 
elegendő adag -20% 
kedvezménnyel! 

VITAKING Coenzyme CoQ10 
100mg
30db, 78,3Ft/db 

Az életkor elő-
rehaladásával a 
Q10 termelése 
csökken a szer-
vezetben, ezért 
érdemes pótolni! 

Bioextra Silymarin kapszula
30db, 85,83Ft/db 

Intenzív májvédelem, már napi 1 kapszulá-
val! Máriatövis tartalmú étrend-kiegészítő 
készítmény kiemelkedően magas ható-
anyag-tartalommal, a máj védelméért. 

Strong Porc+Csont+Izom 
Étrendkiegészítő kapszula
60db, 66,48Ft/db 
A  Glükózamin-szulfát, MSM, 
Cvitamin,Koenzim Q-10 
tartalmú termék egyedi 
összetétele segíthet az 
ízületi megbetegedésben 
szenvedőknek. Alkalmazá-
sa javasolt azoknak, akik 
az ízületek és a porcok 
mellett, támogatni kívánják  
a csontok és az izmok  
működését.

Herbow folyékony mosószerek
1000 ml, 1455 Ft/l,  

1000ml, 1659 Ft/l 
Kíméletes eljárással kinyert 
12% mosódió-extraktummal 
és bio-enzimekkel - kimagasló 
mosóhatás növényi össze-
tevőkkel, szövetkárosodás 
nélkül. A flakon tartalma 33 
mosásra elegendő, pumpás 
adagolóval ellátott kiszere-
lésben. További 10% kedve-
zéményes akció a Herbow 
folyékony mosószer színes 
illatmentes, fehér és fekete-
aloe ruhákhoz termékeire. 

ECOVER ÖKO textilöblítő  
gardénia-vanília illattal
750 ml, 1478,67 Ft/l 
Az Ecover öko vanília-gardénia 
textilöblítő kellemes virág il-
latot és puhaságot kölcsönöz 
a ruhának. Úttörő formula 
a textíliák puhításához, 
ugyanis pálmaolaj he-
lyett repceolaj felhaszná-
lásával készült. A palack 
100% -ban újrahasznosí-
tott műanyagból készült. 
10% kedvezmény egyes 
ECOVER ÖKO termékekre! 

MosóMami aktív oxigénes fehérítő
500g, 1578Ft/kg 
Fehér ruhák áztatásához, főmosáshoz, folt-
kezeléshez. Minden mosószerhez adható. Az 
oxigén felszabadulva extra tisztaságot biztosít 
ruhaneműinek 50-90 fokon. 

ENVIRA rovarirtó permet
500ml, 4630Ft/l 

ROVAROK irtására és 
elűzésére használható 
fel, így kullancs, vándor 
poloska, ágyi poloska, csó-
tány, hangya, bolha, légy, 
szúnyog, poratka, élel-
miszer és ruhamoly, pók, 
skorpió ellen. Használata 
bőrgyógyászatilag igazol-
tan nem okoz bőrirrtációt, 
DERMATEST garanciával. 

Étrend-kiegészítők
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1659 Ft

10% 
kedvezmény

1229 Ft

10% 
kedvezmény

595 Ft

10% 
kedvezmény

1139 Ft

10% 
kedvezmény

1179 Ft

30% 
kedvezmény

2819 Ft

20% 
kedvezmény

2469 Ft

20% 
kedvezmény

1289 Ft

20% 
kedvezmény

2639 Ft

20% 
kedvezmény

1939 Ft

10% 
kedvezmény

1689 Ft

10% 
kedvezmény

Aromax Szúnyog- és 
Kullancsriasztó spray
100ml, 16590Ft/l 

Természetes eredetű 
hatóanyagot 
tartalmazó 
rovarriasztó szer. 
Hét órás védelem, 
legmagasabb 
koncentrátum (30%). 

HERBioticum Fekete nadálytő krém
250ml, 4916Ft/l 

Az erősen igénybevett, fáradt izmok frissítésére, 
a problémás érzet enyhítésére. Vegán. Nem 
tartalmaz szintetikus tartósítószert, illatanyagot, 
színezéket, állati eredetű- és ásványi olaj alapú 
összetevőket. Kíméletességét bőrgyógyászati 
tesztek igazolják. 

Biomed Körömvirág Krém
60g, 9916,67Ft/kg 

Érzékeny, könnyen 
kipirosodó bőr ápo-
lására, illetve túlzott 
napozás, szoláriumo-
zás után. 7% gyógynö-
vény kivonat-tartalom 
+ béta karotin és 
E-vitaminok. 

Biomed Körömvirág Krém FORTE 
DUPLA
2x60g, 9491,67Ft/kg 
Nehezen gyógyuló zárt 
felületi sebek, hámsé-
rülések időszakában 
ajánlott, bőrápolási 
céllal. Stimulálja a bőr 
természetes immunitását. 
Hozzáadott echinacea ki-
vonattal + A és E vitamin, 
összesen 11,5% gyógynö-
vény kivonat-tartalom.  
Gazdaságos  
DUPLA kiszerelés. 

Naturstar Vadgesztenye gél forte 
DUPLA
2x60ml, 9825Ft/l 

25%-os hatóanyag 
tartalmú gyógynö-
vénykészítmény. A 
hatóanyagok gyulla-
dást gátló, hámképző, 
összehúzó és bőrnyug-
tató hatással rendel-
keznek. 

Tabaibaloe regeneráló és  
öregedésgátló arckrém
100ml, 28190Ft/l 

A termék Aloe Vera-t, csiganyál kivonatot 
és csipkebogyót tartalmaz. A három össze-
tevő harmóniája tökéletes bőrregeneráló 
hatást eredményez. 

Tabaibaloe tápláló arckrém  
csigakivonattal
100ml, 24690Ft/l 

Csiganyál kivonatot, Aloe Vera-t tartalmaz. 
Hidratál, regenerál, csökkenti és késlelteti 
a ráncok kialakulását, javítja a bőr rugal-
masságát,  
feszesít. 

Orvosi zsálya masszázskrém
180ml, 7161,11Ft/l 

Orvosi zsálya (Salvia officinalis) olaját és 
alkoholos kivonatát tartalmazó bedör-
zsölő, masszírozást könnyítő krém. 

UW Premium Medvebalzsam
225ml, 11728,89Ft/l 

Az UW Premium Medvebalzsam melegítő 
hatású, intenzív regeneráló készítmény, kö-
zel 35 százalék aktív hatóanyag tartalom-
mal. Alkalmas 
a túlerőltetett 
testrészek 
nyugtatására, 
lazítására,  
ápolási céllal. 

MediNatural 100% os  
Geránium illóolaj
10ml, 193900Ft/l 

MediNatural 
bőrápoló olajban 
elkeverve sikerrel 
alkalmazható 
a pattanásos 
vagy a száraz bőr 
kezelésére, és 
cellulitisz ellen is. 

MediNatural Csipkebogyó 
Bőrápoló olaj
20ml, 84450Ft/l 

Kiemelten 
ajánljuk érzékeny, 
kipirosodásra, 
rozáceára hajlamos 
bőr ápolására 
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735 Ft

10% 
kedvezmény

6x16g 

899 Ft
170g 

999 Ft
180g 

799 Ft
6x18g 

899 Ft
30g 

195 Ft

165 Ft

10% 
kedvezmény

10% 
kedvezmény

200g 

899 Ft

10% 
kedvezmény

Budapest, 
Százados út 18.

Szeged, 
Napfény Park

Pécs, 
Farkas István u. 1.

Győr, 
Interspar Center

Kecskemét, 
Petőfi Sándor u. 1.

Vecsés, 
TESCO Hipermarket

OLIGO LIFE MATCHACCINO 6x18 G, MATCHA 
NÁPOLYI 180G, PARÁNY 170 g, 3IN1 6x16 G 
6x18g, 8324.07Ft/kg, 180g, 4438.89Ft/kg, 170g, 5876.47Ft/kg, 

6x16g, 9364.58Ft/kg 
A „macsacsínó” krémes állagával kényezteti a tejes-habos 
forró italok kedvelőit. Egy csipetnyi vanília aroma teszi 
még komplexebbé a matcha élményt. Roppanó matcha 
élvezet enyhén vaníliás krémmel nápolyi változatban. Az 
első kóstolás után függőséget okoz. Csokoládéba mártott 
változatban is elvarázsolja a párány kedvelőit. Az OLIGO 
LIFE MATCHA 3in1 specialitás pillanatok alatt elkészíthető, 
és kávé helyett matcha porral élénkít.

OLIOGO LIFE ÉT SZELET 
XILITTEL 30 G,  
PARÁNY 200 G 
30g, 6500Ft/kg, 200g, 4495Ft/kg 
Roppanó és egészséges nassolnivalók  
legalább 50%-kal kevesebb cukorral, 
mint a hagyományos csokoládéba  
mártott nápolyi szelet kivitelben, és  
hozzáadott rosttal a szükséges napi  
rostbevitel biztosításának érdekében.

Alce Nero Bio tészták
500g, 1470Ft/kg 

Született BIO, prémium minőség. 
Az Alce Nero teljes kiőrlésű tésztát 
kizárólag szerves durumbúzá-
ból nyerik, a gabona finomítása 
vagy adalékanyagok hozzáadása 
nélkül. Helyes választás az egész-
séges, kiegyensúlyozott étrend 
követői számára. 

Instant zabkásák
65g, 2538.46Ft/kg 

Instant zabkása 
vörösáfonyával, 
kesudióval és chia 
maggal vagy kék 
áfonyával, chia maggal 
és tejsavóval ízekben.
Magas rosttartalom. 

Szakértőink várják Önt!


